DYNAMICKÝ
EVANJELIKALIZMUS
Evanjelikalizmus predstavuje jednu z najpočetnejších a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich skupín v rámci súčasného kresťanstva. Zároveň sa
jedná o mimoriadne pestrý a mnohotvárny fenomén, čo z neho robí nesmierne zaujímavý predmet religionistického bádania. Aj na stránkach
Dingiru sme sa už v minulosti venovali viacerým témam a javom, ktoré
je možné pod hlavičku evanjelikalizmu zaradiť. Spomeňme aspoň tematické čísla venované letničnému a charizmatickému hnutiu (3/1999),
náboženstvu v Spojených štátoch amerických (2/2006), kreacionizmu
v náboženstvách sveta (4/2007), hnutiu viery (2/2008) či spoločenstvu
svedkov Jehovových (3/2009), ako aj články pojednávajúce o fenoméne
post-evanjelikalizmu (4/2017) alebo novom mníšstve v rámci evanjelikálneho hnutia (2/2018). Fenomén tohto významu si však nepochybne
zaslúži svoje vlastné tematické číslo.
A práve číslo, ktoré máte pred sebou, sa prostredníctvom hneď
niekoľkých článkov pokúša preskúmať rozličné aspekty tohto hnutia
s koreňmi medzi britskými protestantmi 18. storočia. Zdeněk Vojtíšek
v úvodnom tematickom článku („Církev stále probouzená“) evanjelikalizmus predstavuje ako dynamický jav popisujúc jeho rozmanité vlny
a tradície v ich dejinnom kontexte. Ivan O. Štampach si v nasledujúcom
príspevku („Vynořuje sa církev?“) všíma zaujímavý (post-)evanjelikálny
fenomén tzv. „vynárajúcej sa cirkvi“ (emerging church), ktorý je možné
charakterizovať ako postmoderné, decentralizované hnutie s nehierarchickou štruktúrou moci a otvorenosťou voči dialógu. Politicky angažovaných konzervatívnych evanjelikálov v USA ako „najlepších priateľov
Donalda Trumpa“, ako aj ich agendu a dôrazy, predstaví vo svojom rovnomennom texte Miloš Mrázek. To, že evanjelikálne hnutie nemusí byť
len spoločensky konzervatívne, ale že jeho základným rysom môže byť
aj výklad Biblie cez okuliare sociálnej spravodlivosti zase ukazuje Pavol Bargár („Evanjelikálna ľavica“). Tereza Halasová nás veľmi správne upozorňuje, že súčasné evanjelikálne kresťanstvo nemá ťažisko len
na severoamerickom kontinente, keď nás vo svojom článku („Letniční
oheň jako kdysi“) zoznamuje s africkým a ázijským neocharizmatickým
evanjelikalizmom. Kontext globálneho Juhu je taktiež v hľadáčiku Šárky Grauovej, ktorej článok („Mezi garáží a chrámem Šalomounovým“)
prináša podrobný portrét evanjelikálnych cirkví v Brazílii a ich vzťah
k sociálnej angažovanosti, konzumnej spoločnosti, médiám a politickému životu. Do tematického bloku takisto patrí rozhovor Ivana O. Štampacha s evanjelikálnym pastorom, autorom, prekladateľom a kontextualizátorom evanjelia Alexandrom „Sašom“ Flekom. Saša v rozhovore
otvorene a kriticky re lektuje nielen svoj životný príbeh, ale aj dejinný
vývoj a členitú morfológiu evanjelikálneho hnutia v širších politických
súvislostiach. A napokon, tému dopĺňajú i dva rámčeky venované rozličným významovým rovinám termínu „evanjelikálny“, resp. hľadaniu toho,
čo patrí k podstate evanjelikálnej identity , a – v rámci rubriky „čtení“
– úryvok z Lausannského záväzku (1974), ktorý predstavuje jeden zo
zásadných dokumentov svetového evanjelikálneho hnutia 20. storočia.
Cieľom tohto čísla bolo predstaviť súčasný evanjelikalizmus v jeho
košatosti a komplexnosti. Dúfame, že sa tento zámer podarilo naplniť.
Podnetné čítanie v mene celej redakčnej rady časopisu praje

Pavol Bargár
Mgr. Pavol Bargár, M. St., Ph.D. (*1981) pracuje ako vedecký pracovník na Evangelickej teologickej
fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Medzi jeho bádateľské záujmy patria vzťah teológie a kultúry, misiológia a interkultúrna teológia a medzináboženské vzťahy.
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